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1- Tentoonstelling "Voetschrepers" en "Familienamen"
in het Archief en Documentatiecentrum te Melle 2015 was opnieuw een succes.

Tijdens de Melse feesten 2015 hadden in het Archief en Documentatiecentrum twee tentoonstellingen plaats. Een over kleine erfgoedelementen, nl. voetschrepers, met foto’s van deze die nog te
vinden zijn in Melle. Tevens toonde de Werkgroep Genealogie Melle vzw, op haar beurt, een waar
overzicht van de familienamen en hun verscheidenheid, vanaf hun ontstaan en oorsprong tot op
heden. Er werd bovendien aandacht gegeven aan de originaliteit bij het geven van namen aan vondelingen. We mochten rekenen op een meer dan behoorlijk succes, niet alleen wat de publieke opkomst betreft, doch ook wat de interesse van de bezoekers betrof.

2- Begraafplaatsen als bron voor familiegeschiedenis
Aanvulling op het eerste artikel verschenen in Nieuwsflits 36 van juli 2015, ingezonden door Guido
De Munter. 27/06/2015
---------------------------------------Ik las met plezier je artikel over “Begraafplaatsen…” in Nieuwsflits 36.
En ik zocht de geboorteakte op van Adolphine Fasseur in de burgerlijke stand van Arleux.
Ze is er inderdaad geboren op 15 november 1898, met als voornamen Adolphine Sidonie en met
familienaam Fasseur.
Haar ouders waren niet gehuwd. Adolphine is geboren op de boot van haar vader Auguste Fasseur, die toen 29 jaar was, geboren en gedomicilieerd in Berchem (Antwerpen?); haar moeder was
Marie-Louise Champion, toen 27 jaar, schippersvrouw (“batelière”), geboren en gedomicilieerd in
Brugge.
Naast de akte staat nog wat uitleg: Auguste Fasseur en Marie-Louise Champion zijn getrouwd op het
stadhuis van Douai (Dowaai) op 23 mei 1903. En Adolphine Sidonie Fasseur is op 24 september
1949 in Gent getrouwd met Isidoor Impens.
En Arleux? Ligt op 11 km van Douai (Dowaai) op de weg naar Cambrai (Kamerijk). Arleux is al lang
bekend voor de productie van look (dat wordt al vermeld in de Guides-Joanne Le Nord van 1890 en
op de website van de gemeente wordt “L’Ail fumé d’Arleux” in de kijker gezet. Arleux heeft een
Sint-Niklaaskerk uit 1494 (cf. De Nederlanden in Frankrijk door Jozef van Overstraeten, 1969).
Weeral een reden om naar Frans-Vlaanderen te reizen. Er is een spoorwegstation in Arleux, men kan
er een milieuvriendelijke uitstap van maken.
Beste groeten
Guido De Munter / Merelbeke
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3- Een lijkschouwing te Axel in 1737:

Ingezonden door Steve WANTE, Stekene

Mijn Vele achtbaere heere Búrgem(eeste)r & schepen
Ick Geeraerdús Leopoldús Anthone Mr
Chirúrgijn op den Overslagh ambachte van Axel
en de mensen bij ordre van Commissarissen
hebben bij aenschoúw gevisenteert op den 28e
aúgústús 1737 den soone van Joannús Cammaert
met naeme Jacobús Cammaert ende hebbe bevonden
groote pressinge van het Os. Sternon(1) ende een groote
bloet stortinge door neúse ende mont ende voorders
de spina dorsi(2) geheel ghecontúseert(3) tot aen het
Os. Sacrúm(4) soo dat waerschijnelijck de groote
vaten sijn geborsten ende daer door de Edele deele
sijn gesoúfikeert(5) ende de doot daer door gevolght
Mijn Edele Achtbaere Blijve
met alle respect
en onderdaenigen Oodtmoedigen
altijt bereyden Dienaere
Geraerdús Leopoldús Anthone
Mr Chirúrgijn
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

os sternon = het borstbeen
spina dorsi = ruggegraat
Ghecontuseert = Contusie of kneuzingen
Os. Sacrum = heiligbeen (staartbeen)
Gesoufikeert/ gesoufiskeert = in het frans: suffoquer = verstikken, smoren, stikken
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4- Weerspreuken uit de boerenkalender voor augustus

door Xavier De Schryver

Augustus: Oegstmaent, ougstmaent, ostmaent, bouwmaent, arenmaent of weitmaent.
Benaming ten tijde van Karel de Grote: Aranmanot.
(aran = tijd van de oogst)

10 augustus
Wie intijds rapen wil eten
mag Sint -Laurentius niet vergeten
21 tot 22 augustus
Hondsdagen schoon en klaar
beloven een voorbeeldig jaar
Geef augustus begin veel zonneschijn
dan zal het een strenge winter zijn
Bronnen:

"Weerkundige volkskalender voor het Vlaamse land", door M. Broeckhove, 1945.
"De weerkalender volgens eeuwenoude spreuken", door Johan Verschuuren, 2000.
Deze boeken uit onze rubriek "Folklore" en "Levensbeschouwing" kunnen geraadpleegd worden in de
leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle.

5- Beschermheiligen en vereringen!
Heilige Laurentius van Rome (225-258)
In de periode rond 250 waren er in Rome 46 priesters en daarnaast zeven diakens en zeven subdiakens actief. Daartegenover waren er 1.500 weduwen en noodlijdenden die moesten bijgestaan worden.
De aartsdiaak Laurentius had naast de kerkelijk administratieve taken ook het beheer over de giften
voor die behoeftigen die binnenkwamen.
In 257, één jaar voor Laurentius dood, ontnam keizer Valerius I van de christenen niet alleen het
recht van vergaderen, maar sloot ook hun godshuizen en verbood ze de eigen begraafplaats te gebruiken.
In 258 droeg paus Sixtus II toch het H. Misoffer op in de catacomben van Pretextatus, hetgeen
dus tegen de wet van de keizer inging. Sixtus werd verraden en op 6 augustus samen met vier van
de zeven diakens ter dood gebracht.
Laurentius werd wel gevangen genomen, maar niet meteen ter dood veroordeeld. Keizer Valerianus
eiste van hem dat hij eerst alle rijkdommen van de Kerk, de kostbare gouden en zilveren vaten en
ook de heilige boeken die onder zijn hoede waren gesteld, aan hem overhandigde. De keizer had
namelijk veel geld nodig om het grote rijk te verdedigen tegen aanvallen van Germanen en andere
vreemde volkeren, en ook om de keizerlijke eredienst die veel geld kostte blijvend te kunnen betalen.
Laurentius vroeg toelating om het gevraagde op te halen, maar besteedde zijn tijd nuttig door om
alles wat er was aan de armen uit te delen. Toen hij bij zijn rechters met lege handen terugkeerde,
maar een grote groep arme mensen bij zich had, verklaarde hij, wijzend op deze stoet van mensen:
"Zie daar de schatten van de Kerk.".
Omdat ze hem niet geloofden, werd hij gegeseld en volgens de tradities werd hij bovendien levend
geroosterd, doch dat maakte hem echter niet loslippig.
Volgens een legende zou hij toen gezegd hebben: "Ik ben al gaar, keer mij om en eet me op.".
Mogelijk is hij tijdens deze foltering gestorven.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Zijn naamdag wordt gevierd op de datum van zijn vermoedelijke sterfdag, 10 augustus.
Als heilige wordt hij aanroepen tegen brand en hekserij.
Hij is de patroon van schrijvers, de boekhouders en de klerken omdat hij als diaken de boekhouding
van de armenverdeling deed.
Bronnen:
"Gewijd of vervlogen?" Croonestucken XXX, Vrienden van het Archief Poperinge.
"Sanctus", meer dan 500 heiligen herkennen, door Jo Claes, Alfons Claes & Kathy Vincke
Deze boeken uit onze rubriek "Folklore" en "Levensbeschouwing" kunnen geraadpleegd worden in de
leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle.

6- BAAIGEM EN MUNTE
STATUS ANIMARUM
1698-1709-1717
door Jan Van de Velde
In de loop van de zestiende eeuw heeft de kerkelijke overheid de parochiepriesters nogal wat
administratieve verplichtingen opgelegd. Zo heeft zij hen ook aangespoord om een ‘staat van de
zielen’ alias ‘status animarum’ op te maken voor de parochie(s) die zij bedienden.
Een status animarum is een lijst van alle woningen van een parochie met de namen van hun
bewoners, hun leeftijd, hun burgerlijke staat en met allerlei inlichtingen omtrent (hun deelname
aan) het plaatselijk godsdienstig leven1.
Onder de toegang 004/4MUN, archiefnummer 70, van het Gentse rijksarchief is een boekje
gearchiveerd (formaat: ± octavo) waarin de ‘status2 animarum’ van Baaigem en Munte voor de
jaren 1698, 1709 en 1718 gebundeld werden. Auteur was Jan Baptist Polijn, de pastoor die beide
parochies bediende!
Commentaar bij deze staten:
1. Alleen al wegens het tijdsverschil tussen de data waarop de verschillende staten werden
opgemaakt (telkens ongeveer 10 jaar), is duidelijk dat dit bundelen achteraf is gebeurd. Het
valt echter niet uit te maken wanneer precies.
2. Het archiefnummer 70 beschrijft de inhoud van het boekje als volgt:
“Deel 1, p. 1-21: Munte en Baaigem, 1698;
Deel 2, p. 1-23: Munte en Baaigem, 1709;
Deel 3, p.1-12: Munte 1718;
Deel 3, p. 13-28; Baaigem 1718.”
3. Bij nazicht stellen we vast dat de bladzijden - allicht naar aanleiding van het bundelen - met
potlood werden genummerd. Bij het onderzoek van de opsomming van de huizen blijkt echter
dat de volgorde van de bladzijden niet overeenstemt met die van de huizen! De bladzijden 1721 van Deel 1 maken - naar hun inhoud – inderdaad deel uit van het Deel 2 en moeten volgen
na de bladzijde 23 daarvan!
4. De opsomming is niet overal leesbaar of begrijpelijk wegens de beschadigingen, de niet
verklaarde afkortingen en het soms onduidelijk en te kleine geschrift!
5. Hier en daar ontbreken familienamen; die konden niet allemaal teruggevonden worden in de
parochieregisters! Het was zelfs niet mogelijk alle vermelde namen in de PR3 terug te vinden!
6. Het verband tussen de onder elk huisnummer vermelde personen is niet altijd duidelijk!
7. Nadat de status voor een bepaald jaar op papier stond, heeft de pastoor hem nadien
geactualiseerd: de namen van inmiddels overleden personen werden aangekruist; hij heeft
nieuwkomers toegevoegd en de vermelding van anderen doorgehaald, alles zonder enige dagtekening! Het valt daardoor niet uit te maken of de personen daar al dan niet samen woonden
dan wel de een na de ander!
8. Wat de gebruikte afkortingen en symbolen betreft: eerst bij de status voor het jaar 1718 van
Munte heeft de pastoor een legende met enkele – niet alle! - gebruikte afkortingen gegeven; ik
heb die niet weergegeven maar eigen symbolen gebruikt of de Latijnse termen of afkortingen
vervangen door Nederlandse.

1
2
3

Vgl. W. Lourdaux en D. Verhelst ‘ Inleiding tot de kerkelijke instellingen’ 1978-79, blz. 122.
Status is hier meervoud!
Afkorting van ‘Parochieregisters’.
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9. Mijn commentaren of aanvullingen betreffende de inhoud van sommige huisnummers heb ik in
voetnoot gezet.
10. Alfabetische index: Voor het gemak van de gebruiker heb ik - per parochie en per jaar van elke
status - aan ieder huis een uniek nummer toegekend; dit laat de lezer toe de namen van
gezochte personen terug te vinden door middel van een alfabetisch register. Ik heb daarvoor
de familienamen eenvormig gemaakt en de voornamen vernederlandst.
Jan Van de Velde
De Pinte
12 mei 2014

ALFABETISCHE INDEX
Ackere:
242,143
Adriaenssen:
317
Alvaene:
670,560,464,458,
440
Arents:
336,251,208,149
Audenaerde:
673,672,659,655,
653,652,651,561,
548,526,459,449
Backere:
621,342,301,201,
101
Baele:
255,156
Baert:
505,401
Barbion:
565
Bauwens:
649,228,222,130
Becu:
560,501,428,421,
403
Bek..:
257
Bekaert:
347,302,253,226,
202,158,104
Belle:
643,553,444,341,
204,105
Beneden:
609, 508,109
Berge:
424
Billiet:
445
Blauwe:
348,227
Block:
544
Bockstael:
547,446,347,253
Boever:
660
Boignie:
648,551,451
Bombeke:
422

Bossche:
622,605,601,522,
504,501,405,329,
253,241,142,118
Bosschem:
618, 517,417
Bosschere:
564,462,462,320
Boudrie:
439
Bousie:
542,442
Bovijn:
666,568
Brabander:
309, 210,111
Braeckman:
346, 237
Brauwer:
450,438
Brecht:
549
Broecke:
609,508,316,252,
215,110,109
Bruijckere:
427
Bruneel:
455
Bruyne:
151
Buijse:
439
Bulcke:
651,639,635,534,
435,433
Burman:
502,349
Cabelle:
345
Calle:
633
Caluwe:
650,550, 453
Cam:
650,633,550,453
Camfijn:
656
Caus:
671,657,565,542,
463,442,249,224
Cleemput:
222,126
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Clerck:
672,664,640,548,
543,535,510,466,
456,436,410,232
Cock:
666
Cockere:
563,461,460,122
Codde:
443,422,341,311,
310,307,212,211,
208,157,113,112
Colpaert:
335,248,150
Conckelberghe:
545,448
Coninck:
305
Coolens:
515
Coorde:
338
Coster:
340
Crombrugge:
658,554
Cruchts?:
450
Crucke:
624,614,521,509,
502,423,409,402
Cuijper:
670,540, 440
Cuterijcen:
645
Daele:
530,314
Daniels:
342,305,249,224,
206,107
Delcourt:
625,512,407
Delvael:
640,535
Denens:
523
Devaert:
633
Dierinck:
451
Disch:
345
6

Doove:
644
Dossche:
669,539,527,439
Driessche:
415
Druelle:
674,529,419,302,
235, 221,202,124,
104
Duijtschaver: 669
Durme:
673,653,559,457,
455
Dycke:
319,301,245,218,
201,146,101
Eeckhaut:
346,237
Elderweert:
324,254
Elseweghe:
671,542,442
Engelbeen:
628
Everbaut:
219, 120
Fockenier:
627,524,425,345,
337,332,251,250,
152
Fortrie:
633
Ganck:
648,624,
551,551,451
Gansbeke:
637, 552,532
Gansseman:
237
Geijter:
613,566,308
Gijs:
674,647,642,537,
462,437
Groote:
630,416,229
Gusseme:
669, 539
Gyselinck:
339, 302,202
Haelterman:
538

Hamer:
404,306, 207,108
Hane:
549,539, 322,133
Hantsens:
226
Hase:
512, 407,158
Hasebeijt:
222, 126,125
Ley:452
Leyman:
671,643, 642,638,
635,553,542,537,
444,442, 437
Leys:
224
Lierde:
526,319, 317,218
Linge:
342
Lippens:
422
Loire:
224
Machtens:
654,558
Maertelaere:
342, 227
Magermans:
632, 532,528
Mane:
518
Mangeleere:
430
Mantels:
462
Martelaere:
555, 348, 153
Melantois:
332
Melkebeke:
674
Menschaert:
619, 616,
613,518, 515,
504,418,413
Merschaut:
430
Mestdagh:
634
Meulen:
636
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Meulenaere:
558, 466
Mey:
668,538,438, 320
Michiels:
450,102
Moerloose:
119
Molein:
452
Moor:
639,534,435,150
Moyntjens:
304,256,159
Mulder:
645,610,544,524,
445,426,242,230,
223,132
Mullem:
241
Mussche:
226,129
Nieuwenhove:
117
Noyette:
675,662,646,633,
555,546
Ollaert:
242,143
Ongenae:
217
Overmeere:
127
Overwaele:
205
Paep:
547
Pamele:
324
Pardaen:
220, 213
Pauw:
229, 123
Pauwels:
669,312, 225,209,
128
Peerens:
655,561, 459
Peeters:
661,656,563,461,
314,232
Piens:
660,656, 633,564,
529,462,430
Pieters:
675,670, 646
Pijens:
233,232

Poecke:
628,115
Poercke:
329
Polyn:
229
Poorter:
318
Priester:
322,234
Provenier:
339, 255
Putte:
674, 633,567,316,
215,110
Raes:
438,310,304,303,
256, 228,220,211,
203,123,112,105
Raet:
663,662, 556,555,
545,454,448
Raetsaert:
338, 323,235,135
Remu:
636,635, 531,432
Ridder:
528
Rijckaert:
629, 525,426
Rijcke:
560,428
Robbens:
631
Roeck:
649,648,51,501,45
4451,315,217,216,
118, 117,108
Roeckhaut:
528, 352,246,147
Roelenbosch:
330,243,144
Roelens:
654
Roman:
632,528
Scemaeker:
227
Schellens:
615, 511
Schellinck:
406
Schepens:
669,637,630,608,
532, 523,513,458,
337, 251
Scheppere:
636,531,432,234
Schey..:610
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Schietse:
345
Schockaert:
621, 438,328,
240,141
Schollaert:
659, 538
Schrijvere:
665, 651,541,441
Schuijtere:
427
Semouleyn:
233
Serbruijns:
443
Sloovere:
533,340
Smackaert:
131
Smaele:
312,209
Smet:
661,607,513,
507,463,431,427,
408,343,342,334,
326,247,238,231,
148,139,136
Snerck:
610
Soetaert:
351
Sorgeloose:
458, 412
Spiegeleer:
203
Stalpaert:
657,463
Stauthamer:
465
Steenbeke:608
Steurbaut:667,
634,536,530,464,
431,348,222
Stevens:
668,633,626,554,
538,519,516,514,
447,438, 436
Stockman:
602,314, 206,107
Strobbe:
353,344,321,318,
219,120
Sutter:
224
Sutterman:
552
Taelemans:
633, 633
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Taeye:
652,603,548,523,
503,456,424,403,
352,339,333,255,
246,212,156,147,
127
Temmerman:
463, 327,322,239,
234,140,134
Trappen:
419
Velde:
521,433, 205
Verbucht:
350, 343,341,334,
257,247,157,148,
129,114
Vercruijce:
556,421,416,327,
302,239,158,140
Veregge:
539,439
Verhaeghe:
663,527,224,158,
115
Verhoeve:
133
Verlet:
349
Verloo:
641,562, 320,224
Vermeulen:
628, 526,242
Verniers:
447
Versmessen:
430
Verstraete:
623, 612,556,523,
510,410,405,326,
238,214,116
Verstuijf:
607, 507,408
Vervondel:
333
Verwege:
647
Veugeleere:
623,606,605,601,
506,505,501,465,
409, 401,335,313,
254,248,155,105
Vijtendale:
644
Vilder:
337,250, 152
Vindevogel:
252

Viseur:
230,132
Vos:
631,629,617,614,
528,520,517,438,
427,420,417,336,
331,305,244,217,
214,145,116
Vriese:
628,323,231,225,
221,220,136,128,
124,123
Vroe:
504,331,244,236,
145
Vuijtrave:
611, 509,409
Vuytberghe:
131
Vuytdehove:
624
Vuytrage:
128
Vynckt:
351
Waele:
119
Wagenaere:
606, 506
Wauters:
604,503,421,416,
404
Weeweere:
567, 458
Wege:
626,624,521,514,
430,423, 159
Wettere:
415
Wever:605,504,
405
Weytens:
429, 328,320,307,
240,224,223,208,
158,141
Winne:
325,236
Wispelaere:
229
Wulf:
313,311,224,158,
113
Zeegers:
604,603, 503,403
Zijpe:

557
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7- Schenkingen aan het documentatiecentrum te Melle
Schenkingen zoals genealogische documenten, rouwbrieven, bidprentjes,
stambomen, allerlei boeken, familieboeken, enz... blijven uiteraard ook in de
toekomst welkom in ons documentatiecentrum te Melle!
Speciale dank aan onze milde financiële schenkers: alsook aan enkele anonieme
schenkers.
En een hartelijke dank ook aan de volgende schenkers:
Doodsprentjes en doodsbrieven:
Andre De Moor (Wetteren), Chris Schoonejans (Melle), Erik De Caussemaeker (Ertvelde), Ivan
Burggraeve (Lochristi), Luc De Ruyver (Kalken), Marc Meersschout (Gentbrugge),
Maria Praet (Beervelde), Maria Van Rysselberghe (Zeveneken), Francine De Paepe
(Landegem), Raoul Schepens (Melle), Roger De Moerloose (Sint-Amandsberg) en
Rita Vander Linden (Lochristi).
Parochiebladen: Roger De Moerloose (Sint-Amandsberg) en Daniël De Vleeschouwer (Semmerzake).
Necrologie: Maria Praet (Beervelde), Roger De Moerloose (Sint-Amandsberg) en Raoul Schepens
(Melle).
Familienieuws (gouden en diamanten bruiloften, viergeslachten, geboorten & huwelijken,
priesterwijdingen, communieprentjes, jaarbidprentjes, enz…):
Maria Praet (Beervelde), Magda De Nys (Melle), Roger De Moerloose (Sint-Amandsberg) en Raoul
Schepens (Melle).
Boeken en kranten:
"Les faienceries et les porcelaineries de BAUDOUR" Edition - Avril 1996, door Muriel Deconinck en
Toni Caporale, geschonken door Etienne Cosyns (Melle).
Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, vierde reeks,
deel 13, Jaarboek 1994, geschonken door Marleen Van Acker (Leuven).

8- Aanwinsten voor het documentatiecentrum te Melle
-Boeken
"Waterloo 1815-2015" Europa uitgedaagd / Le défi à l'Europe / Europe challenged, door Dr.
Pierre Lierneux, Dr. Natasja Peeters, Piet Veldeman (2015).
"Militaria Belgica 2014" Jaarboek over uniformologie en krijgsgeschiedenis, uitgegeven door
Koninklijke Vereniging, Vrienden van het Legermuseum, vzw.
"14-18 Belgisch Leger", Een klein leger in de groote oorlog”, opgedragen aan de Belgische
militairen uit de Eerste Wereldoorlog.
"van de LEDE tot aan de BERG", grasduinen in Ledebergs verleden en peilen naar de Toekomst, door Beatrix Bailleul (2015).

-Tijdschriften
't Stamboompje (digitaal) Tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen- Regio Mandel-Leie.
>43ste jaargang, nr 1 - januaria 2015, thema:
-Publicaties: Akten en contracten van (de kasselrij) Kortrijk 1438-1518, publicatie 124 van FV Mandel-Leie.
-Aanvullingen op de tafels parochieregisters, huwelijken Lendelede (Werner Peene) 4 Uit het 18deeeuwse Roeselaarse leven gegrepen. Inkwartiering van Franse soldaten. (Rudy Popelier)
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>43ste jaargang, nr 2 - april 2015, thema:
-Notarisakten als bron voor de geschiedenis van herbergen met haar eigenaars en/of bewoners. Casus: akten notaris Hector Titeca Hooglede 1899-1908, door Wilfried Devoldere
"Onze Voorouders Tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen- Regio Tielt, 18de jaargang nr. 3,
juli 2015. thema:
-Kerkelijke rechtspraak betreffende Tielt tussen 1570 en 1795, door Fons Das.
-1926: een jongen en een meisje zoeken hun toekomst in de "nieuwe wereld". De emigratie, door
Jan Verhelst.
"De Oost-Oudburg" Heemkundige Kring, jg. 43, juli 2015, nr. 3, enkele thema's:
-Doodsprentje van Delphina Haeck, ° Gent 07/09/1831 - † Gent 16/04/1855, door Maria De Groote.
-Het Heusdense mysterie, Veroordelingen II, door Chris Impens.
-Karel van de Woestijne, 1878-1929, Letterkundige, door Luc Lekens.
"De Hellebaard" Tijdschrift van de Heemkundige Kring Herzele, maart 2015, nr. 1, thema's:
-Borsbeke, een plattelandsdorp in het laatste kwart van de 17de eeuw. Ziekte en onheil.
-Een anabaptist in de 16e eeuw uit Sint Antelinks, terechtgesteld te Gent in 1592.
-De bouw van de 19de eeuwse Sint-Bartholomeüskerk van Hillegem.
-Geslaagde aprilgrappen in Steenhuize - Wijnhuize.
"Het Land van Aalst" Tijdschrift van de Geschiedkundige Vereniging Het Land van Aalst,
Jg. LXVII-2015- nummer 2. thema's:
- Sint-Bartholomeusrelieken van Lipare (Italië) tot in Geraardsbergen.
- De eerste vijf oorlogsmaanden in Aalst volgens de verslaggevers van de krant "Vooruit".
- Het protest tegen de vervuiling van de Dender (1945-1980). Een milieuhistorische verkenning.
"Gerardimontium" Tijdschrift van de Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis.
nummer 261 mei-juni 2015, thema's:
-Het verhaal van de Geraardsbergse OOST-FRONTSTRIJDERS (1941-1945) deel 3: Epiloog
-"Wadde skaa gebaa!" Een speurtocht naar folies of vermaakarchitectuur in Geraards-Leiebergen.
-En onderzoek naar de wetenschappelijke bijdragen van dokter en gynæcoloog Arthur Broeckaert.
-In 't Giesbaargs: As ons ieëre mé zan skopkiesj achter den Aambaarg ligt.
-Tijdsbeeld: De Karmelietenstraat.

-

"Het Land van Rode" Tijdschrift van de Heemkundige Genootschap Het Land van Rode,
jaargang 43, nummer 170. thema's:
Balegem, de studentenorganisatie KSA.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
De Vuurkruisers, Gentbrugge.
Het kasteel "Verschaffelt" te Moortsele.
Staten van Goed Land van Rode (deel 4).

"De Gonde" Tijdschrift Heemkundige Vereniging De Gonde, jg. 43 - 2015 - nr. 2, thema's:
- Een dagboekfragment en een foto, daarachter schuilen vele boeiende verhalen, de familie Domela
Nieuwenhuis en Melle.
- De wereld van gisteren. Een knikker, een tol en…. een schaaf.
- In de kijker: een haspel voor breiwol.
- Herbeleef het vliegveld van Gontrode.
"VMD, VAN MENSEN & DINGEN" Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen, uitg. 13, nr. 3, 2015
thema's:
- Runderpest. Een droeve plaege onder het hoornvee, door Johan De Smet.
- Gedetailleerde instructies ter uitroeiing van de rundveepest in 1773, door H. Lievens.
- Hebben Brugse zotten en Gentse stroppen iets gemeen? door Koen Goeminne.
- Met het spellewerk is weinig gewin te doen (1700-1809), door Luc Devriese.
- Thuiswevers in Zingem (1762) door Luc Devriese.
"d'Euzie" Tijdschrift van de Heemkundige Kring van Stekene, juni 2015- nummer 2, thema's:
- Themanummer: 700 jaar Stekensche vaert.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Oud Schrift en documentenleer
voor beginners
2015-2016
Melle

Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren lezen of begrijpen, “van niets tot iets”, dus. De lessen worden
gegeven aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal om de moeilijkheden van de oude geschriften beter te kunnen ontleden. De cursus zal doorgaan in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle (09.252.26.47), en wordt verzorgd
door Xavier De Schryver,
Inschrijvingen worden verwacht vóór zondag 30 augustus 2015.
Cursusgeld voor de nodige documentatie (± 200 bladzijden): 20,00 EUR. Om verwarring
te voorkomen, wordt u vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens de lessen en uitsluitend te storten via volgend bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van, Werkgroep Genealogie Melle (WGM) vzw, met vermelding “cursus beginnelingen 2015-2016". Alleen uw betalingsbewijs geldt als officieel inschrijvingsbewijs. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 20 personen. Gezien de moeilijkheidsgraad van de cursus is het niet mogelijk zich te laten inschrijven voor
de cursussen beginnelingen en gevorderden samen.
Data en programma:
Elke vierde zaterdag van de maand van september 2015 tot en met maart 2016, (NIET in december) telkens van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.
Zaterdag 26 september 2015: Les 1 = periode 1800 – 1900, het begin van de “burgerlijke
stand” met aandacht voor de republikeinse kalender, het einde van de parochieregisters (uit het
Oud Regiem) en kennismaking met het Latijn (1ste deel).
Zaterdag 24 oktober 2015: Les 2 = periode 1750 – 1800, “de oude parochieregisters” met extra
aandacht voor het Latijn (2de deel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 28 november 2015: Les 3 = periode 1700 – 1750, “de oude parochieregisters”, met
extra aandacht voor het Latijn (3dedeel) en de opmaak van een gezinssamenstelling.
Zaterdag 23 januari 2016: Les 4 = periode 1750 – 1850, 18de-eeuwse documenten met aandacht
voor het oud-Nederlands in “notariële akten” en documenten i.v.m. de lotelingen.
Zaterdag 27 februari 2016: Les 5 = het oud-Nederlands uit de 18de-eeuw. Wij ontleden een
“staat van goed” en de “aanstelling van voogden”. Bijzondere aandacht voor het gebruik van “afkortingen en verkortingen”.
Zaterdag 26 maart 2016: Les 6 = andere documenten zoals een “betoog” uit 1785, of “een ontvoogding”, een “huwelijkscontract” uit 1788, een akte van “vrijpoorter” uit Oudenaarde (1706), verkoop en aankoop van gronden in 1757, een blad uit een “quoteboek” (1751), een maning in verband
met een wezenrekening uit 1745 en om te eindigen wordt de nodige tijd voorzien om uw vragen te
beantwoorden.
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Oud schrift voor gevorderden

2015-2016
Melle

Elke tweede zaterdag van de maand (NIET in december) van september 2015 tot
en met maart 2016, van 14.00 uur stipt tot 16.00 uur.
Plaats: de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle (09.252.26.47). De lessen worden verzorgd
door Gontran Ervynck.
De cursus is bedoeld als voortzetting van de cursus voor beginners. Er wordt verondersteld dat de deelnemers deze cursus voor beginners gevolgd en behoorlijk verwerkt hebben.
De doelstelling van de cursus voor gevorderden bestaat erin de deelnemers voor te bereiden om
andere documenten te lezen als vervolg en uitbreiding van de informatie die vervat ligt in de parochieregisters. Deze documenten bevinden zich grotendeels in de verschillende rijks- en stadsarchieven. De aandacht zal vooral gericht zijn op het lezen van het oude, zgn. ``gotisch'', schrift.
De onderwerpen van de lessen zullen bestaan uit een keuze van teksten van diverse aard zoals
--- enkele moeilijker teksten uit de PR (als herhaling, 1e les)
--- staten van goed, wezenrekeningen e.d.
--- wettelijke passeringen, notarisakten
--- clachten en saisissementen
--- schepenakten, openbare verkopingen
--- enquesten en processtukken
--- belastingrollen (ommestellingen)
--- land- en renteboeken
--- oorconden, denombrementen, leenverhef, ... enz.
De stukken zullen in de les gelezen worden waarna aan de deelnemers een volledige transcriptie van
het stuk bezorgd wordt met de bedoeling deze thuis nader in te studeren. Tijdens de les wordt uitleg
verstrekt om de aard en inhoud van het stuk beter te leren kennen. Bij het einde worden sommige
teksten uitgereikt als voorbereiding van de volgende les.
Gezien de moeilijkheidsgraad heeft het weinig zin de lessen voor beginners en gevorderden tezelfdertijd te willen volgen. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15. Indien nodig zal voorrang verleend
worden aan wie de lessen voor beginners reeds gevolgd heeft.
Het is van belang te beseffen dat oefenen en herhalen de enige goede manier is om oud schrift te
leren lezen.
Data en programma:
Zaterdag 12 september 2015
Zaterdag 10 oktober 2015
Zaterdag 14 november 2015
Zaterdag 9 januari 2016
Zaterdag 13 februari 2016
Zaterdag 12 maart 2016
Inschrijvingen worden verwacht vóór zondag 30 augustus 2015.
Cursusgeld voor de nodige documentatie: 20,00 EUR. Om verwarring te voorkomen, wordt u vriendelijk gevraagd geen betalingen te doen tijdens de lessen en uitsluitend te storten via volgend
bankrekeningnummer BE48-7370-3628-6127 van Werkgroep Genealogie Melle (WGM) vzw, met
vermelding van de tekst “cursus gevorderden 2015-2016”. Alleen uw betalingsbewijs geldt als officieel inschrijvingsbewijs.
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Werkgroep Genealogie Melle vzw
11- Publicaties van bronbewerkingen door ons eigen auteurs.

-> Boeken te koop: nieuwe uitgaven van de Werkgroep Genealogie Melle vzw
Wachtebeke: (Sint-Catharinaparochie) Dopen 1612-1805, door Murk Van Stralen.
In totaal zijn er 15.332 dopen genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met de vermelding van de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 621 p.
(in twee delen) voor 42,00 EUR.
LOCHRISTI: (Sint-Niklaasparochie) Dopen 1801-1915, door Murk Van Stralen. In totaal
zijn er 13.430 dopen genoteerd en in alfabetische volgorde weergegeven met de vermelding van
de geboorte- en doopdatum, de naam van de ouders en de doopgetuigen, 604 p. (in twee delen) voor 41,00 EUR.
LAARNE: Burgerlijke Stand, huwelijken 1797-1900.
In totaal zijn er 2.318 huwelijken alfabetisch weergegeven op naam van de man, met vermelding
van hun geboorte, beroep en de naam van de ouders, verder de namen van de getuigen alsook
een afzonderlijke lijst op de naam van de vrouw, eveneens alfabetisch gerangschikt. In totaal
270 p. voor slechts 21,00 EUR.
KLUIZEN, (Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk) begrafenissen 1808-1908. door Rita Van
Herrewege. In totaal zijn er 3.180 begrafenissen in alfabetisch volgorde genoteerd 117 p. voor
slechts 13,00 EUR.
LAARNE: Staten van Goed, 1679 - 1712, door Marcel Meys, voorzitter Castellum, Vereniging
voor Lokale Geschiedenis van Kalken en Laarne. Derde deel van de staten van goed van Laarne
(bundels 252 tot 262) en Wezenrekeningen (bundels 308-311), in totaal 238 staten en rekeningen. In dit derde deel 1679-1712 werd het onroerend goed volledig geïnventariseerd. Ook alle
verwanten: grootouders, ooms, tantes en voogden werden er opgetekend. Zowel baten als de
schulden worden in detail weergegeven. In totaal 255 p. voor slechts 20,00 EUR.
-> CD te koop: nieuwe CD's van bronbewerkingen

URSEL: (Sint-Medardusparochie) dopen 1614-1796, huwelijken 1614-1796 en begrafenissen 1613-1796.
BELLEM (Onze-Lieve-Vrouwparochie) dopen 1617-1802, huwelijken 1616-1802 en begrafenissen 1617-1802.
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Kalenderactiviteiten mei 2015:
Woensdag 26 augustus 2015 om 19:30 uur: >
Het Heemkundig Genootschap Land van rode:
In de Kluize, Sportstraat, 3 te 9860 Oosterzele.
Lezing:: "Napoleon, van Rusland tot Waterloo" door Johan Op de
Beeck.
Zondag 6 september 2015 van 9.00 tot 12.30 uur: Familiekunde Vlaanderen - Regio Tielt:
3de Erfgoedbeurs,
in de voorhal van de Europahal, Generaal Maczekplein te Tielt.
Donderdag 10 september 2015 om 20:00 uur:>
Familiekunde Vlaanderen - Regio Dendermonde, Voordracht:

"Heraldiek, wapenboeken, wapenmeesters en wapenherauten"

door Jozef Dauwe, erevoorzitter FV-regio Dendermonde.
Genealogisch Documentatiecentrum, "Prinsenhof", Vlasmarkt te Dendermonde.
Donderdag 17 september 2015 om 20:00 uur: > Familiekunde Vlaanderen - Regio Deinze:
In de benedenzaal van de Stedelijke Bibliotheek, ingang Markt, Deinze.
Voordracht: "Het leven van Libor SLOCK", door de heer Jan Van der
Fraenen.
Organisatie Stedelijke Openbaar Bibliotheek Deinze in samenwerking met het stadarchief en Familiekunde Vlaanderen-regio Deinze.
Zaterdag 19 september 2015 om 14 uur: > De Oost-Oudburg, Sint-Amandsberg

"Bezoek aan het Gemeentelijk Archief- en Documentatiecentrum Melle en de brouwerij Huyghe te Melle"
Brusselsesteenweg 393, 9090 Melle.

Zondag 20 september 2015 om 14:30 uur: >
Het Heemkundig Genootschap Land van rode:
"Bezoek kerkhof Gentbrugge" door Luc Lekens.
Samenkomst aan de hoofdingang van het kerkhof links van de kerk aan het
Gentbruggeplein in het centrum van Gentbrugge.
Zondagvoormiddag 4 oktober 2015 om 10:30 uur. > Familiekunde Vlaanderen - Regio
Meetjesland
In Zaal Pax, Kerkhofweg 1, 9880 Aalter.
Voordracht: "Spanjaarden naar de (zuidelijke) Nederlanden (Zuid) Nederlanders naar Spanje" door Prof. Dr. René Vermeirs.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Maandag 12 oktober 2015 om 20:00 uur: > Familiekunde Vlaanderen - Regio Tielt:
openbare bibliotheek Tielt, Lakenmarkt.
Leerzaam: "Wat en hoe archiveren?",
Begeleiding: mevrouw Sophie Bosschaert, archiefbank Vlaanderen.

Familiekunde Vlaanderen - regio Tielt

Datum : zondag 6 september 2015 van 9.00 tot 12.30 uur

3de Erfgoedbeurs
Ingericht door : Familiekunde Vlaanderen - Regio Tielt.
Waar: In de voorhal van de Europahal

Generaal Maczekplein te Tielt.

TE NOTEREN IN JOUW AGENDA
25 jaar Familiekunde Vlaanderen regio Tielt vzw
Het bestuur van FV-Tielt vzw nodigt u vriendelijk uit naar de academische zitting op
zaterdag 31 oktober 2015 om 10.30 uur in het stadhuis van Tielt, Markt 13,
ingang via het Alexianenplein.
Programma:
* Welkom door de heer Luc Neyt, voorzitter FV-Tielt vzw.
* Gelegenheidstoespraken door de heren Marc Van den Cloot en Wilfried Devoldere,
respectievelijk nationaal en provinciaal voorzitter FV-Vlaanderen vzw.
* Slotwoord door de heer Guido Mehuys, schepen van cultuur van de Stad Tielt.
Receptie aangeboden door de Stad Tielt.
Graag bevestigen van uw aanwezigheid vóór 15 oktober 2015 op het nummer 051/46.54.11
(tussen 19 en 20 uur) of via mail: jan-callens@telenet.be
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Maandag 12 oktober 2015 om 20:00 uur: >
Familiekunde Vlaanderen - Regio Tielt:

Openbar bibliotheek Tielt, Lakenmarkt.
Leerzaam: "Wat en hoe archiveren?",
Begeleiding: mevrouw Sophie Bosschaert, archiefbank Vlaanderen.
Toegang: gratis, maar inschrijven vóór 6 oktober enkel op nr. 051/42.82.20 of

Familiekunde Vlaanderen - regio Dendermonde
Voordracht op donderdag 10 september 2015 om 20.00 uur

"Heraldiek, wapenboeken, wapenmeesters en wapenherauten"
Voordracht door onze erevoorzitter Jozef Dauwe
Heraldiek is een niet onbelangrijk aspect van de genealogie. Onze erevoorzitter
Jozef Dauwe, tevens lid van de Vlaamse Heraldische Raad, maakt ons vertrouwd
met verschillende aspecten van deze, voor velen, onbekende materie.
Genealogisch Documentatiecentrum (GENDOC)
"Prinsenhof" Vlasmarkt 29 te Dendermonde
20.00 uur - toegang gratis

Het Heemkundig Genootschap Land van Rode
Bezoek begraafplaats Gentbrugge.

Op zondag, 20 september 2015 om 14.30 uur.
Gids: Luc Lekens.
Samenkomst aan de hoofdingang van het kerkhof links van de kerk aan het
Gentbruggeplein in het centrum van Gentbrugge.
Op het plein en in de onmiddellijke omgeving is er voldoende parkeermogelijkheid.
Luc Lekens zal ons het een en ander vertellen over de doden, de graven, anekdotes.
Op het kerkhof van Gentbrugge liggen belangrijke mensen begraven zoals
Emiel Hullebroeck, componist van zoveel prachtige Vlaamse liederen en zangspelen, zijn broer Jozef, beeldhouwer van werken in meerdere kerken en kapellen, taal- en toneelgrootheid J.O. De Gruyter, stichter van het Vlaamse Volkstoneel in 1920, componist en directeur van het conservatorium te Gent Adolphe Samuel, tuinbouwkundige Louis Van Houtte, krachtpatser John Massis enz…
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Opvallend zijn de talrijke grafmonumenten van adellijke families, bewoners van de 21 kastelen die Gentbrugge nog telde na Wereldoorlog II. Vandaag blijven er slechts 7 van over. De andere zijn gesloopt en
de parken werden verkaveld.

--------------------------------------

Bezoek aan het Gemeentelijk Archief- en Documentatiecentrum Melle
en de brouwerij Huyghe te Melle
Datum: Zaterdag 19 september 2015 om 14 uur: > Brusselsesteenweg 393 te Melle.
Ingericht door: De Oost-Oudburg, Sint-Amandsberg
Inschrijven bij Luc Lekens 09/228.72.96 of luc.lekens@telenet.be.
De ingeschreven leden van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg
hoeven niet te betalen. Ook niet-leden kunnen inschrijven,
doch betalen € 8,00 ter plaatse.
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Mededeling van het Stadsarchief Brugge
Archiefbank Brugge
stadsarchief@brugge.be
maandag 13 juli 2015
Beste gebruiker,
Met dit nieuwsbericht willen we je op de hoogte brengen dat vanaf heden twee aanvullingen het
aanbod op www.archiefbankbrugge.be gevoelig hebben uitgebreid.
Vooreerst is er een kleine aanvulling van de Burgerlijke Stand van Brugge. Voortaan zijn de akten voor de periode 1911-1915 ook online. Dit is goed voor 13.775 akten met telkens daaraan
de gekoppelde gegevens.
De grootste uitbreiding is echter het aanbieden van een nieuwe bron, namelijk de bevolkingsregisters. We starten met de bevolkingsregisters voor de periode 1846-1866, goed voor 137 registers en 22.519 folio’s en dus een veelvoud aan namen. Via deze bron kan je voor die periode
bv. nagaan op welke adressen je voorouders woonden, wanneer ze in Brugge kwamen wonen of
wanneer ze Brugge verlieten en naar waar ze verhuisden. Ook hier zijn alle namen die voorkomen in deze registers in een gegevensbestand ingevoerd (met dank aan onze vrijwilligers!)
waardoor alles vlot doorzoekbaar is.
Werkgroep Genealogie Melle - vzw
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Het gaat hier om een heuse primeur. De stad Brugge is de eerste in België die 19de-eeuwse bevolkingsregisters online aanbiedt.
Invoerwerk is mensenwerk en bijgevolg nooit vrij van foutjes. Bij deze dus een warme oproep om
elke fout aan ons te melden via de knop 'Reageer'.
Zoals aangekondigd zal in september gestart worden met het online zetten van de Burgerlijke Stand
van de Brugse deelgemeenten.

Voorts veel succes toegewenst met het boeiende opzoekwerk,
Het team van het Stadsarchief en de enthousiaste groep vrijwilligers van de vzw Levend Archief

Webstek

"erfgoedmelle"

http://www.erfgoedmelle.be
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13- Openingsdagen en -uren van het Gemeentelijk Archief &
Documentatiecentrum te Melle voor het jaar 2015
Onze medewerkers staan in de mate van het mogelijke steeds tot uw dienst in de leeszaal van het
Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum, dit tijdens volgende openingsuren:
maandag 8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
dinsdag
8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
woensdag 8u30 tot 12u / 13u30 tot 17u
elke tweede en vierde zaterdag van de maand 9u tot 12 u

SLUITINGSDAGEN VAN DE LEESZAAL VAN HET
GEMEENTELIJK ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM
TE MELLE VOOR HET JAAR 2015

de maanden juli en augustus
-maandag 2 november (Allerzielen)
-woensdag 11 november (Wapenstilstand)
-donderdag 24 december 2015 t.e.m. zondag 3 januari
2016 (kerst- en nieuwjaarsperiode)
Er wordt soms naar een gedrukte versie van onze Nieuwsflits gevraagd. Wie geen internet
heeft krijgt de gelegenheid om dit op papier te ontvangen. Om de kosten van het printen
te dekken, vragen wij u een tegemoetkoming van 1,50 euro per exemplaar, indien u het
zelf komt afhalen. Er worden geen postzendingen gedaan.
Wij willen u verder op de hoogte houden van de werking van het documentatiecentrum,
van onze activiteiten en publicaties; wanneer u in de toekomst geen Nieuwsflits meer
wenst te ontvangen, mail ons dit: lucderuyver@skynet.be.

http://www.erfgoedmelle.be
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